Windvlaag
September 2018
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het schooljaar 2018/2019 is van start gegaan. Zoals u op social media (en de vertraagde mail)
wellicht voorbij heeft zien komen heeft het team de afgelopen weken niet stil gezeten. Alle
lokalen zijn weer netjes, geordend en opnieuw ingericht. Daarnaast heeft de startvergadering
plaats gevonden en daarnaast hebben wij een studiedag genoten. Deze werd door Hans Wolthuis
aangeboden. Met Hans zijn we inmiddels halverwege het traject met als doel ons
(dalton)onderwijs van nieuwe impulsen te voorzien.
Helaas heeft u zojuist ook een ander schrijven van mij ontvangen. Zoals in de brief beschreven
heb ik besloten om mijn taak per 1 november 2018 aan het bestuur terug te geven. Er zijn
ontzettend veel krachtige ontwikkelingen gaande op deze goede school. Ondanks dit
enthousiasmerende proces heb ik besloten om een andere weg in te slaan en op zoek te gaan
naar een andersoortige baan.
Ik begrijp dat dit voor een ieder op een ongelukkig moment komt. Mede door de zomervakantie
heb ik dit pas deze week kunnen communiceren met het team en de ouders. Ik heb er alle
vertrouwen in dat er een waardige opvolger zal komen en kijk uit naar mijn laatste periode op
deze mooie school!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Marcel Tuinstra

Nieuwe kinderen op school
We zijn dit schooljaar gestart met een aantal kinderen nieuw op school.
We hebben Nora Meijer, Sanna Klappe, Fardau van de Veer en Mila Bosscher mogen
verwelkomen. Ouders en kinderen van harte welkom op de Windkracht 10. We wensen deze
kinderen veel leerplezier op onze school!

Agenda september 2018
Ma 3 september
Ma 10 september
Di 11 en woe 12
september
Do 13 en vrij 14
september
Ma 17 september
D0 20 september

Ma 24 september

24 – 28 september
Ma 1 oktober

Start van het schooljaar 2018/2019 op het bovenbouwplein.
Luizen pluizen. Wilt u hier rekening mee houden door grote hoeveelheden
gel en complexe staarten te vermijden?
Marcel is afwezig vanwege een tweedaagse met alle directeuren van Aves
en SCPO.
Juf Inge is afwezig vanwege een tweedaagse vanuit haar
schoolleidersopleiding.
Meester Joost komt vandaag met een strak kapsel en zijn feestneus op
naar school. Gefeliciteerd met je verjaardag meester Joost!
Burendag met ’t Kompas. Een gedeelte van deze dag gaan we gluren bij
de buren en komen er groepjes onze kant op.
Informatieavond in alle groepen. Om 19.00 uur staan de koffie en thee
klaar. We starten gezamenlijk in de middenruimte. Daarna wordt er van
19.15 uur tot 19.45 uur uitgelegd in alle groepen wat we gaan leren en
doen dit jaar. Om 20.00 uur is er een tweede ronde voor ouders met meer
kinderen. Hopelijk tot ziens!
Vandaag mogen de kinderen met een hip kapsel en netjes gestreken
kleding naar school komen. De schoolfotograaf zal alle kinderen
vastleggen.
Week van de pauzehap voor groep 5 t/m 8. Deze week zal er extra stil
worden gestaan bij de gezonde pauzehap.
Nieuwe Windvlaag

De leefregel van de maand september:
‘Wij luisteren met onze ogen en oren.’

Gefeliciteerd!
De jarigen in september zijn:
16 sept
Tahira van den Berg
19 sept
Floran Sodjo
28 sept
Naomi de Graaf
Allemaal alvast heel veel plezier op jullie dag!

29 sept
29 sept
29 sept

Selena Baartse
Shaylee Konuksever
Jade Kruseman

Luizenpluisouders gezocht
Onze vaste luizenpluisgroep is dringend op zoek naar versterking. Op dit moment bestaat de
groep nog maar uit 4 ouders. Deze dames werken zich iedere maandag na de vakantie een slag in
de rondte, maar kunnen een paar helpende handen goed gebruiken. Het idee is om een groepje
te formeren waarbij je kunt aanmelden op de momenten dat je beschikbaar bent. Het gaat om
maximaal 2 uurtjes iedere maandag na de vakantie. Op een school met rond de 130 leerlingen
moeten er toch meer hulp te vinden zijn. Vele handen maken licht werk.
Meld je daarom vandaag nog aan bij Monique Wiese (moeder Jozua) of Marcel Tuinstra!

Geboren!
Op 15 augustus is onze juf Inge bevallen van een gezonde dochter genaamd Evie Marie van
Diepen. Wiep en Joep zijn erg trots op hun kleine zusje en het gezin geniet ontzettend van dit
mooie nieuws. Mochten jullie Inge en Dirk een kaartje willen sturen dan is het adres te verkrijgen
bij Marcel.

